Fra regnormenes liv
Dette forløb tager udgangspunkt i et dyr man stort set altid kan finde – med mindre der er
sne og frost – regnormen. Desuden er den god for de små børn at holde selv og man kan
nemt lave sit eget ”Ormebo”.
Det hele starter med….
Fortælleren og igangsætteren er ”Ormraklet” – en strømpeorm på hånden som ved ALT om
regnorme. Han har en spand med sig, hvori der ligger en rigtig regnorm.
Børnene møder Ormraklet og han spørger om de kender regnorme? Om de vil se en?
Spanden åbnes og regnormen studeres – gerne på en hvid voksdug eller lignende.
”Kan I finde nogle flere af dem?” – opfordre Ormraklet?
Hvordan får man dem op ad jorden? Nogle (voksen ;-)) foreslå at man tramper på jorden for
at få dem op.
Alle danner en rundkreds og synger denne sang mest de tramper i jorden:
Regnormesang:
(Mel. Vil du, vil du...)
Trampe, trampe, trampe, trampe, trampe – trampe regnorm op af jor´n.
Er der, er der, er der er der er der – er der kommet nogen op?
Sangen stoppes og vi kigger på jorden for at se om vi har trampet nogle orme op.
Nej nej, nej nej, nej og atter nej nej – ingen regnorm kom der op.
Hmmm…. Hvad gør vi så? Vi spørger Ormraklet!
Ormraklet fortæller at man kan se hvor
regnormene bor, fordi de laver lort ovenpå
jorden, der hvor de holder til nede i jorden. Og
så kan man grave, der hvor lorten er – fordi, der
må jo være en regnorm nedenunder. Ormraklet
viser regnormelort.
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Hver dagplejer tager en skovl og graver et stykke jord op, som vendes så børnene kan
finde regnormene. De samles i små beholdere.
Børnene opfordres til at tage regnorme op, holde dem i hånden, kigge på dem og
sammenlige med os: Har den øjne? Mund? Øre? m.m. Undersøg også om den er kilden.
Vi samles og viser alle de fine regnorme til Ormraklet som spørger ”Kunne I tænke jer at
tage regnormene med hjem i et regnormebo?”
Hver dagplejer får et stort/højt syltetøjsglas. I det fyldes skiftevis jord og sand så det ligger i
tydelige lag. Øverst lægges 3 – 5 regnorme pr. glas.

Men hvad skal vi fodre
ormene med? Vi må
spørge Ormraklet!

Børnene opfordres til at finde noget som de tror regnorme spiser og give det til Ormraklet
for at se om han kan lide det. Når børnene finder noget Ormraklet ikke kan lide, siger den
højlydt ”adder puha badder” (hvilket børnene elsker – så lad dem endelig gentage). Til sidst
finder vi ud af at regnorme elsker gamle blade. Børnene samler blade og lægger dem
øverst i glasset.
Glassene med regnorme tages med hjem. De holdes fugtige – men ikke våde. Der fodres
med gamle blade. De dækkes til så der er mørkt – så vil regnormene også lave gange ud til
glasset. Med tiden vil regnormene blande lagene af sand og jord i glasset.

Materialer:
 ’Ormraklet’ – en til lejligheden fremstillet sokkeregnorm til at tage på armen. Hånden
er munden som snakker.
 Syltetøjsglas til ormebo
 Små planteskovle
 Sand
 Lille spand
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